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รายงานภาพรวมตามแบบ (ตก.) ตวัช้ีวัดที่ 26 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รอบ 9 เดือน 

 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้         ตัวช้ีวัดที่ 26  : 

 
เป้าหมาย: เบาหวาน: อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้  ≥ ร้อยละ 40  

    ความดันโลหิตสูง: อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ≥ร้อยละ 50 
ผลงาน :    เบาหวาน: อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้  ร้อยละ 24.54  

    ความดันโลหิตสูง: อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 38.86 
 

1) ประเด็นในการตรวจราชการ 
1. NCD Clinic Plus 

 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขได้รับการประเมิน NCD  clinic plus มากกว่าร้อยละ 70 
 สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีข้ึนไปค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ60 
2. ก้ากับติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ 

 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย ร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ 40 และ  
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ตามค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  

3. การพัฒนาระบบข้อมูล 

 มีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลในงาน NCD จากฐานข้อมูล HDC ระดับอ้าเภอ (data 
exchange) 
และระดับจังหวัดในการติดตามวางแผนจัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลักในพ้ืนที่ 

2) สถานการณ ์

จากข้อมูลระบบรายงาน HDC ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พบว่าอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี และอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดียังต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด โดยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี ระดับประเทศผลงานได้ร้อยละ 24.54 เขตที่
ด้าเนินการได้ดีคือเขต 2 ร้อยละ 31.42 รองลงมาเขต 3 เขต 6 ร้อยละ 30.53  30.22 ตามล้าดับ และผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ระดับประเทศผลงานได้ร้อยละ 38.86 เขตที่ด้าเนินการได้ดีสูงกว่า
เกณฑ์ระดับประเทศ คือเขต 10 ร้อยละ 50.38 รองลงมาเขต 8 เขต 2 ร้อยละ 46.35 45.74 ตามล้าดับดังแสดง
ในภาพที่ 1 และ 2 
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รายงานภาพรวมตามแบบ (ตก.) ตวัช้ีวัดที่ 26 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

ควบคุมได้ดี(pop base) 17.75 31.42 30.53 24.89 26.95 30.22 18.12 17.63 28.72 27.21 26.86 19.66 24.54

ร้อยละได้รับการตรวจA1C 46.37 70.34 70.76 53.34 58.79 65.21 53.54 48.61 69.03 65.31 60.95 56.36 59.04

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Control DM 

แผนภาพที่ 1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้้าตาลได้  เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

 

หมายเหตุ ร้อยละการตรวจ A1c คิดจากจ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบและได้รับ
การตรวจระดับน้้าตาลในเลือดด้วยการตรวจ HbA1c เป็นตัวตั้ง จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นตัวหาร และคูณด้วยค่าคงท่ี 100 

แผนภาพที่ 2 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

หมายเหตุ ร้อยละได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งในปี คิดจากจ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีข่ึ้นทะเบียนและอยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและได้รับการตรวจได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งในปี เป็นตัวตั้ง จ้านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นตัวหาร และคูณด้วยค่าคงที่ 100 

    ที่มา : ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม  2561 
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รายงานภาพรวมตามแบบ (ตก.) ตวัช้ีวัดที่ 26 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

3) การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 
1  การประเมินคุณภาพสถานบริการ NCD Clinic Plus 
2. ก้ากับติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ 
3. การพัฒนาระบบข้อมูล 

 

4) สรุ ปประเด็ นส าคัญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท า ให้ การขั บเคลื่ อนนโยบายหรื อการด า เนิ นงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
1. ผลการด้าเนินการตัวชี้วัดผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยังต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้

เนื่องจาก ใช้จ้านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในเขตสุขภาพเป็นตัวส่วน ดังนั้นจะมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน
บางส่วนไปรับบริการนอกสถานบริการนอกเขตสุขภาพและไม่สามารถติดตามผลการรักษาได้ 

2. การติดตามระดับน้้าตาลด้วย HbA1c ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการติดตามระดับน้้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานยังท้า
ได้ไม่ครอบคลุม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริการยังมีอัตราสูงในหลายเขตสุขภาพ และงบประมาณที่ได้ขาลง
มีการจัดสรรให้แต่ละเขตสุขภาพไม่เพียงพอกับประชากรผู้ป่วยเบาหวาน มีความจ้าเป็นที่ระดับผู้บริหารควร
หาแนวทางและความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. ที่ได้รับในแต่ละเขตสุขภาพให้เพียงพอ
หรือจัดต่างหาก เช่นเดียวกับ งบประมาณค่ารองเท้าส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่อยู่ในงบประมาณกองทุน
เฉพาะโรค ( CR : central Reimbursement) 

3. ผลการประเมินระบบบริการ NCD Clinic Plus ปี 2560  ซึ่งครอบคลุมการดูแล กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี (เป้าหมาย มากกว่า 60%) ผ่านร้อยละ 
43% ของสถานพยาบาลทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่ควรปรับปรุงในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง คือองค์ประกอบที่ 1 ,4 และ 6 องค์ประกอบที่  1 คือควรจัดให้มีการจัดการ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นนโยบายระดับเขตสุขภาพ  องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนการจัดการ
ตนอง ควรสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขท้างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีทักษะในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้มารับบริการ และองค์ประกอบ 6 การมีส่วนร่วมของชุมชนควรมีการกระตุ้นให้การจัดการ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นประเด็นหลักในการที่จะท้าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการในการด้าเนินงาน 
ได้แก่ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี, การสนับสนุนงบประมานโดยการสนับสนุนการปรับ
พฤติกรรมในชุมชน 

4. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ผลยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายเนื่องจากไปรับบริการนอกสถานบริการนอกเขต
และไม่สามารถติดตามผลการรักษาได้และปัญหาหลักคือความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแสดงท้าให้ผู้ป่วยไม่
ตระหนักในการเข้ารับบริการในระบบสุขภาพ 
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5)  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการ 
1. การจัดสรรงบประมาณการตรวจ HbA1C 
2. การติดตามผู้ป่วยให้มาตามนัดอย่างสม่้าเสมอ 
3.     การติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ  
4.   ไม่มีมาตรการ วัดหลังจากทราบผล HbA1Cใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

  
- ควรพิจารณาเรื่องการจัดซื้อร่วมเขตเพ่ือลด

ต้นทุนในการตรวจ HbA1C เพ่ือเพ่ิมความ
ครอบคลุมในการตรวจ โดยพิจารณาร่วมกับ
งบประมาณขาลงที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.
ในแต่ละเขต และ Set priority ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควรได้รับการติดตามระดับ
น้้าตาล ดังนี้ 

 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุม
ระดับน้้าตาลได้ดี 

 2. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้้าตาลไม่คงท่ี 
 3. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้้าตาลสูง 

- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง 
และป่วย 

- จัดท้าแนวทางในการด้าเนินการปรับพฤติกรรม, 
ปรับยา และแนวทางการรักษาหลังจากทราบผล 
HbA1c 

คุณภาพข้อมูล ,ระบบข้อมูล 
   การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เชื่อมโยงข้อมูล
ระดับอ้าเภอ 

 

 
- NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้

และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล  
(Data exchange)  
 

บุคลากร 
1. ทีมสุขภาพขาดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2. บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน  (System 

manager, Case manager) 
 

 
- มอบหมาย สสจ.เป็นพี่เลี้ยง/Coach 
-   พัฒนาศักยภาพ Case manager 
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6) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบกฎหมาย 
- 
 

7) best practices/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
จังหวัดสระแก้ว   

- นวัตกรรมลูกแก้วน้อยมหัศจรรย์กลิ้งกระตุ้นปลาย ประสาทเท้า  
- ประคบเข่าบรรเทาปวดลดการใช้ยา NSAID ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- กลุ่มรักษ์สมุนไพร ท้าผงอร่อยแทนผงชูรส รณรงค์ผักพ้ืนบ้านลดหวาน ลดเค็ม 
- “เท้าสวย ด้วยไม้เซลฟ่ี” เพ่ือลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
- “แก้วกรองไต”  สื่อให้ความรู้โรคไตและการใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไต อ้าเภออรัญประเทศ   
- “QR Code เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการกินยา / ฉีดยา” และการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่อง

เทา้ อ้าเภอคลองหาด “Klong Hat Stroke Model” 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการด้าเนินงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังระดับ คปสอ.ค้าม่วง   
-  โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก รพ.กมลาไสย 

จังหวัดพังงา   
-  สปาเท้า ลดเสี่ยง  ลดแทรกซ้อน  จากโรคเบาหวาน  รพสต.ทุ่งรักชัยพัฒน์ 
-  กระเป๋ายาเตือนใจ ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รพสต.บ่อแสน 

จังหวัดนครนายก 
- วงล้อสื่อสารช่วงอ่อนหวานอันตราย ของรพ.องครักษ์                                                                                                                                                               

                                       (ท่ีมาข้อมูล : รายงาน ตก.1 48 จังหวัด / รายงานตก.2 เขต 4,6,7,12 )                                                          
                                                        

 ผู้รายงาน....นางสาวสุมนี วัชรสินธุ ์
           ต้าแหน่ง......นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ 

  โทร... 0895155911  E-mail… wsu_1978_@hotmail.com 


